
1 

 

          

3.децембар  2014. 

                                        

  

 

 
 

SSSS: Sraman spot o Srbiji na CNN;(str.2) 
"PIO Fond da se bori za penzije";(str.2) 
Anarhija caruje komunalnim firmama;(str.3) 
Beograd reklamira jeftine radnike;(str.4) 
Potpisivanje kolektivnog ugovora za putnu privredu;(str.5) 
Sraman TV-spot Vlade za privlačenje kapitala;(str.6) 
Spot na CNN-u: dođite u zemlju jeftine radne snage;(str.6) 
Fabrika ima potencijalnog partnera;(str.7) 
Manje penzije;(str.8) 
„Lasti“ preti stečaj;(str.9) 
Fiskalni savet: Ukupan deficit 290 milijardi dinara u 2014.;(str.10) 
Vulin: Zakon o radu ispunio svrhu - smanjio nezaposlenost;(str.11) 
VELIKI POSLOVNI PROJEKAT MIodrag Kostić hoće da kupi 67 firmi;(str.13) 
За 200 државних предузећа нема купаца; (str.15) 
ИСТРАЖУЈЕМО: Отказивањем „Јужног тоkа“ губимо милионе евра, радна места...; (str.16) 
Фирме које нико неће остају радницима;(str.17) 
Вулин: Закон добар незапосленост пала;(str.18) 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=02&nav_id=931399 

SSSS: Sraman spot o Srbiji na CNN 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Savez samostalnih sindikata Srbije saopštio je da je "sraman" TV-spot Vlade Srbije na 

CNN za privlačenje kapitala. 

 Razlog za to je, kako navode, jer je investitorima poručeno da je prednost Srbije što ima 

kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu. 

To proizlazi, saopštio je taj sindikat, iz propagandnog spota Vlade Srbije, koji se odnedavno 

emituje na CNN, a kojim se pozivaju strani investitori da ulaţu u Srbiju.  

 

"Takva uvreda za zaposlene u našoj zemlji otkriva pravu pozadinu najnovijih zakonskih rešenja, na 

koje je SSSS ukazivao tokom brojnih protesta povodom donošenja Zakona o radu i drugih, 

takozvanih reformskih zakona", piše u saopštenju Samostalnog sindikta.  

 

Kako je saopšteno, "sramna reklamna kampanja potvrĎuje da je cilj izmena Zakona o radu i drugih 

'reformi' proizvodnja siromaštva što će, zajedno s visokom nezaposlenošću, trasirati put za dolazak 

kompanija čiji je cilj jedino profit, uz minimalna ulaganja, odnosno što niţe plate".  

 

"Takav način zarade kapitalista nije začuĎujući, ali jeste način na koji naše vlasti predstavljaju 

svoje radnike i gradjane, ponoseći se takvim izmenama Zakona o radu", ukazao je SSSS.  

 

Taj sindikat traţi od Vlade Srbije da obelodani koliko je u vreme opšte štednje platila za spot na 

CNN. 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=02&nav_id=931492 

"PIO Fond da se bori za penzije" 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Udruženje sindikata penzionera Srbije traži od Uprave Fonda PIO da pokrene sudski 

spor o ustavnosti Zakona o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija. 

 USPS je tim povodom uputio dopis Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 

(PIO) sa tim zahtevom. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=02&nav_id=931399
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=02&nav_id=931492
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Ovih dana u sredstvima javnog informisanja objavljena je vest sa sednice UO fonda da se planira 

isplata penzija za 2015, 2016. i 2017. godinu po odredbama pomenutog zakona, navode u sindikatu, 

i podsećaju da su krajem novembra već upozorili na neustavnost tog akta.  

 

U dopisu USPS-a, čiji je tekst dostavljen medijima, tvrdi se da se tim zakonom uvodi princip 

samovolje i nelegitimiteta u ostvarivanju stečenog svojinskog prava osiguranika (korisnika) fonda i 

suprotno odredbama zakona o fondu PIO kojim je ovo "pitanje utvrĎeno, rešeno i rešava se".  

 

Oni zahtevaju da se isplata penzija prema osiguranicima (korisnicima) vrši isključivo prema 

odredbama Ustava i odredbama zakona o PIO koji su, dodaju, jedina meditorna i legitimna pravila 

u ispunjavanju obaveza prema osiguranicima (korisnicima) fonda PIO.  

 

Izvršni odbor USPS je najavio i da će ukoliko Fond PIO ne pokrene traţeni spor, u suprotnom 

pokrenuti sudski postupak protiv organa fonda za kršenje Ustava, zakona i statuta fonda za 

ugroţavanje ţivota i pravo na mirno uţivanje penzija u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i 

meĎunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=02&nav_id=931544 

Anarhija caruje komunalnim firmama 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Predstavnici granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti 

"Nezavisnost" ukazali su na lošu situaciju u komunalnim preduzećima. 

 Oni su naveli potrebu za što boljim restruktuiranjem tih preduzeća, koje bi bilo u korist i 

zaposlenih i graĎana. 

Predsednik sindikata Milan Simić rekao je da pregovori o kolektivnom ugovoru idu teško, da je 260 

komunalnih preduzeća u teškoj finansijskoj situaciji, da 17 odsto zaposlenih ima zaradu manju od 

minimalne, a da je njih 27 odsto ispod republičkog proseka zarade.  

 

On je kazao da iz tih razloga sindikat ţeli da da svoje predloge za restukturiranje komunalnih 

preduzeća kako bi to bilo učinjeno na što bolji način.  

 

Zoran Ristić iz sindikata rekao je da je neophodno izmeniti Zakon o komunalnim delatnostima i 

proširiti krug delatnosti, kao i da je potrebno da se za ulazak privatnog kapitala u javno komunalno 

preduzeća traţi obavezno saglasnost ili bar mišljenje resornog ministarstva.  

 

Saglasnost je potrebna kako bi ipak neko vršio kontrolu i brinuo o 474 javna komunalna preduzeća, 

naveo je Ristić.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=02&nav_id=931544
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On je dodao da je potrebna izmena Zakona o privatizaciji u članu tri, odnosno da ţele da 

komunalna preduzeća imaju isti tretman tim zakonom kao i sportske organizacije i mediji.  

 

Ristić je rekao da je neophodno zaključenje kolektivnog ugovora i dodao da u Srbiji trenutno velika 

razlika u načinu obavljanja delatnosti i prava zaposlenih kao i finansijska razlika. "Neki jedva 

isplaćuju i minimalne zarade, a neki imaju previsoke", kazao je Ristić.  

 

Dodao je da je potrebno da se ujednače prava zaposlenih u komunalnim preduzećima u celoj Srbiji 

i da se utvrdi jedinstvena metodologija za obračun zarada i utvrĎivanje cena komunalnih usluga.  

 

Na pitanje o višku zaposlenih, Ristić je rekao da postoji višak zaposlenih, ali da je problem u tome 

što postoji "višak zaposlenih, ali manjak proizvodnih radnika".  

 

Na konferenciji je ukazano i na loš Zakon o komunalnim preduzećima koji je, kako ističu sindikalci, 

neophodno što pre izmeniti.  

 

Predstavnici sindikata najavili su da će tokom decembra imati sastanke sa predstavnicima Vlade 

Srbije oko njihovih zahteva. 
 

VESTI ONLINE 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/453474/Beograd-reklamira-jeftine-radnike 

Beograd reklamira jeftine radnike 

Savez samostalnih sindikata Srbije protestovao je zbog, kako navode, sramnog TV spota Vlade 

Srbije za privlačenje kapitala koji se emituje na američkom CNN. Taj sindikat ističe da se 

takvom reklamom investitorima poručuje da je prednost Srbije kvalifikovana i jeftina radna 

snaga. 

Za srpski narod, radnike i omladinu je, kako kaţe predsednik tog sindikata Ljubisav Orbović, 

izuzetno uvredljivo isticati jeftin rad. 

  

Koliko košta spot 

Savez samostalnih 

sindikata Srbije je od 

Vlade Srbije zatraţio i 

da obelodani koliko je, 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/453474/Beograd-reklamira-jeftine-radnike
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- Naši ljudi vrede mnogo više od onoga kako su predstavljeni, a sa 

druge strane, ako pogledamo šire, videćemo da je i u Africi najjeftinija 

radna snaga. Tamo se radi za dolar ili evro, ali im investicije nisu 

došle, pa kako drugačije oceniti ovu sramnu promociju vlade, koja je 

ne samo uvredljiva, već kao što se iz afričkog primera vidi, i vrlo 

pogrešna - kaţe Orbović za "Vesti". 

 

Najbrojniji srpski sindikat tvrdi da je "sramna reklamna kampanja" 

potvrdila ono na šta su sindikalci ukazivali, da je cilj nedavnih izmena 

Zakona o radu i drugih "reformi", "proizvodnja siromaštva". 

 

- To će zajedno s visokom nezaposlenošću, trasirati put za dolazak kompanija čiji je cilj samo 

profit, uz što niţe plate. Takav način zarade kapitalista nije začuĎujući, ali jeste način na koji naše 

vlasti predstavljaju svoje radnike i graĎane, ponoseći se takvim izmenama Zakona o radu - ukazao 

je SSSS.  
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/potpisivanje-kolektivnog-ugovora-za-putnu-privredu_543268.html 

Potpisivanje kolektivnog ugovora za putnu privredu 

BEOGRAD -  

Posebni kolektivni ugovor za putnu privredu Srbije, čije su odredbe usaglašene sa izmenjenim 

Zakonom o radu, biće zaključen danas u Savezu samostalnih sindikata Srbije. 

Kako se navodi u saopštenju tog sindikata, ugovor je rezultat postignute saglasnosti izmeĎu 

poslodavaca i sindikata o svim bitnim pitanjima. 

Ovo je prvi Posebni kolektivni ugovor zaključen posle izmena Zakona o radu i očekujemo da će to 

biti podsticaj da se i u drugim oblastima kroz ovu formu ostvari socijalni dijalog izmeĎu 

poslodavaca i radnika, navodi se u saopštenju sindikata. 

Sindikati očekuju da će, imajući u vidu značaj ove delatnosti za ukupnu privredu Srbije, ovaj 

kolektivni ugovor pozitivno delovati na ukupne privredne tokove budući da su standardi uneti u ovaj 

ugovor u skladu sa procesom evrointegracija u kojima Srbija učestvuje. 

Kako je najavljeno, ugovor će potpisati predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije, Sonja 

Vukanović i predsednik Udruţenja poslodavaca putne privrede "Putar" Zvonimir Marković. 

 

kako su naveli, u vreme 

opšte štednje u zemlji 

platili spot ovoj 

američkoj televiziji. 

- Ne očekujemo 

odgovor, jer ga nismo 

dobili na neka druga 

pitanja - kaţe Orbović. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/potpisivanje-kolektivnog-ugovora-za-putnu-privredu_543268.html
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BETA 

http://www.naslovi.net/2014-12-02/beta/sraman-tv-spot-vlade-za-privlacenje-kapitala/12525696 

Sraman TV-spot Vlade za privlačenje kapitala 
   

Beta  

BEOGRAD, 2. decembra 2014. (Beta) - Savez samostalnih sindikata Srbije ocenio je u utorak da je 
"sraman" TV-spot Vlade Srbije na CNN za privlačenje kapitala, jer je investitorima poručeno da je 
prednost Srbije što ima kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu. 
 
To proizilazi, saopštio je taj sindikat, iz propagandnog spota Vlade Srbije, koji se odnedavno 
emituje na CNN, a kojim se pozivaju strani investitori da ulaţu u Srbiju. 
 
"Takva uvreda za zaposlene u našoj zemlji otkriva pravu pozadinu najnovijih zakonskih rešenja, na 
koje je sindikat ukazivao tokom brojnih protesta povodom donošenja Zakona o radu i drugih, 
takozvanih reformskih zakona", piše u saopštenju Samostalnog sindikta. 
 
Kako je ocenjeno, "sramna reklamna kampanja potvrdjuje da je cilj izmena Zakona o radu i drugih 
'reformi' proizvodnja siromaštva što će, zajedno s visokom nezaposlenošću, trasirati put za dolazak 
kompanija čiji je cilj jedino profit, uz minimalna ulaganja, odnosno što niţe plate". 
 
"Takav način zarade kapitalista nije začudjujući, ali jeste način na koji naše vlasti predstavljaju 
svoje radnike i gradjane, ponoseći se takvim izmenama Zakona o radu", ukazao je sindikat i 
zatraţio od Vlade Srbije da obelodani koliko je u vreme opšte štednje platila za spot na CNN. 

(Beta, 02.12.2014) 

EKONOMY 

http://www.economy.rs/vesti/23036/Spot-na-CNN-u--dodjite-u-zemlju-jeftine-radne-snage.html 

Spot na CNN-u: dođite u zemlju jeftine radne snage 

Savez samostalnih sindikata Srbije ocenio je da je 'sraman' TV-spot Vlade Srbije na CNN 

za privlačenje kapitala. Razlog za to je, kako navode, jer je investitorima pručeno da 

je prednost Srbije što ima kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu.  

 

To proizilazi, saopštio je taj sindikat, iz propagandnog spota Vlade Srbije, koji se 

odnedavno emituje na CNN, a kojim se pozivaju strani investitori da ulaţu u Srbiju.   

- Takva uvreda za zaposlene u našoj zemlji otkriva pravu pozadinu najnovijih zakonskih 

rešenja, na koje je SSSS ukazivao tokom brojnih protesta povodom donošenja Zakona o 

http://www.naslovi.net/2014-12-02/beta/sraman-tv-spot-vlade-za-privlacenje-kapitala/12525696
http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=ekonomija&ida=3160226&id=&ime=
http://www.economy.rs/vesti/23036/Spot-na-CNN-u--dodjite-u-zemlju-jeftine-radne-snage.html
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radu i drugih, takozvanih reformskih zakona, piše u saopštenju Samostalnog sindikta.   

 

Kako je ocenjeno, "sramna reklamna kampanja potvrđuje da je cilj izmena Zakona o 

radu i drugih 'reformi' proizvodnja siromaštva što će, zajedno s visokom 

nezaposlenošću, trasirati put za dolazak kompanija čiji je cilj jedino profit, uz 

minimalna ulaganja, odnosno što niže plate ".  

 

"Takav način zarade kapitalista nije začuĎujući, ali jeste način na koji naše vlasti 

predstavljaju svoje radnike i gradjane, ponoseći se takvim izmenama Zakona o radu", 

ukazao je SSSS.  

 

Taj sindikat traţi od Vlade Srbije da obelodani koliko je u vreme opšte štednje platila 

za spot na CNN. (Economy.rs, Beta 2. decembar 2014.)  

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_ima_potencijalnog_partnera.4.html?news_id=293542 

Sindikat i radnici preduzeća Kočna tehnika protiv najavljenog stečaja firme 

Fabrika ima potencijalnog partnera 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Iako je makedonska kompanija Ram Moniva Internešenel obavestila Agenciju za 

privatizaciju da je zainteresovana za partnerstvo sa fabrikom Kočna tehnika, ta firma ipak se našla 

na listi za stečaj, gde se nalazi gotovo trećina domaćih preduzeća u restrukturiranju. Sindikat 

fabrike i radnici protive se tome, i tvrde da je firma iz Skoplja, koja je pismo o namerama Agenciji 

dostavila sredinom prošlog meseca, ozbiljan poslovni partner sa kojim imaju dugu poslovnu 

saradnju. Tvrde i da je ponudu za partnerstvo Ram Moniva vrlo detaljno obrazloţila.  

- Makedonska firma je navela i trţišta, odnosno evropske, azijske, afričke i blikoistočne poslovne 
partnere sa kojima bi saraĎivala nakon preuzimanja Kočne tehnike. Radi se o starim i proverenim 
poslovnim partnerima, sa kojima je naše preduzeće svojevremeno uspešno saraĎivalo. Verujemo da 
će nadleţni u Ministarstvu privrede koji donose konačnu odluku o budućem statusu preduzeća o 
restrukturiranju, najozbiljnije da razmotre tu ponudu, te da neće dozvoliti da fabrika duge 
tradicije bude ugašena, a njena 372 radnika završe na ulici - kaţu u sindikatu. 

Inače, Kočna tehnika, koja posluje u sklopu Prve petoletka iz Trstenika, predviĎena je za stečaj 
zbog prezaduţenosti, pri čemu se najveći deo dugova odnosi na neizmirene obaveze fabrike prema 
drţavi. U Samostalnom sindikatu firme tvrde da je za takvu situaciju u fabrici najodgovornije 
prethodno i sadašnje rukovodstvo, koje uz to nije uspelo ni da uposli kapacitete, zadrţi trţište i 
obnovi zastarelu opremu. Uz to i radnicima nije isplaćeno šest zarada, a doprinosi za penzijsko-
invalidsko osiguranje nisu izmireni još od decembra 2010. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrika_ima_potencijalnog_partnera.4.html?news_id=293542
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Predsednik Samostalnog sindikata u Kočnoj tehnici, Dragan Stefanović, tvrdi da je poslovodstvo 
drţavne subvencije, dok ih je bilo, umesto u proizvodnju, usmeravalo u plate zaposlenih. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:522304-Manje-penzije-od-srede 

Manje penzije 

Sa novembarskim čekovima počinje privremeno smanjenje primanja. Iznose veće od 25.000 

dinara mere štednje pogađaju 22 do 25 odsto 

 

NOVEMBARSKIM čekom, koji će penzionerima u Srbiji početi da se isplaćuje od srede, počeće da se 
primenjuje vladin zakon o privremenom umanjenju penzija. 
 

Prema novim propisima najstarijim sugraĎanima kojima mesečno na račun leţe do 25.000 dinara 
iznos će ostati isti, dok će svi sa primanjima iznad ove cifre učestvovati u merama štednje i to od 
22 do 25 odsto. 
To, meĎutim, ne znači da će korisnicima koji primaju više od ovog iznosa biti umanjena celokupna 
cifra, već samo deo iznad granice od 25.000 dinara, a takvih penzionera je u Srbiji oko 600.000. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:522304-Manje-penzije-od-srede
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Koverte od 25.000 do 40.000 dinara biće tanje za 22 odsto, a svima koji primaju iznad toga 25 
procenata. 
Primera radi, od ukupnog iznosa na čeku prvo se oduzme 25.000, a zatim se dobijena razlika 
pomnoţi koeficijentom od 0,22 odsto. Za penziju koja je 30.000 dinara iznos za smanjenje je 5.000 
dinara, koji kada se pomnoţi za 0,22 daje rezultat 1.100. Toliko će penzioner sa primanjem od 
30.000 primiti manje od sledećeg čeka. Tačnije, njegova penzija će, dok traju mere štednje, biti 
28.900 dinara. 
Prema istoj računici, oni sa kovertom od 40.000 imaće od novembra 3.300 dinara manje. Kada se 
njihova dosadašnja penzija oduzme od 25.000 dobije se 15.000, a taj iznos se pomnoţi sa 0,22. Ček 
ovog penzionera od srede biće 36.700 dinara. 
Za iznose veće od 40.000 dinara računica je malo komplikovanija. Ovi korisnici imaju najpre 
umanjenje od 3.300 kao i svi do 40.000, zatim se razlika izmeĎu ukupne visine penzije i 40.000 
pomnoţi koeficijentom 0,25. Dobijeni rezultat se sabere sa 3.300 i tako se dobija ukupno 
umanjenje penzije. 
Na primer, penzioner koji je do sada mesečno primao 70.000 dinara, ubuduće će morati da se 
zadovolji sa 59.200, odnosno njegovo učešće u merama štednje iznosiće 10.800 dinara. 
Kako navode u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, od umanjenja po novom 
zakonu su izuzeti korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije 
invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, invalidna deca i korisnici prava na privremenu 
naknadu. 
Na penzijskom čeku od novembarske isplate na dnu obrasca "izveštaj korisniku" u tekstualnom delu 
biće odštampan iznos penzije koju korisnik ima po rešenju, a zatim i cifra privremenog umanjenja 
po ovom zakonu. Za osiguranike iz kategorije zaposlenih koji penziju primaju iz dva dela, ovaj 
podatak će biti prikazan na čeku za drugi deo penzije, dok će na čeku za prvi deo pisati "isplata po 
Zakonu o privremenom ureĎivanju načina isplate penzija". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516166/Lasti-preti-stecaj 

„Lasti“ preti stečaj 

Ţ. J.  

Ukoliko drţava ne bude garantovala kod banaka za „Lastu“, to preduzeće sa 4.000 zaposlenih bi 

moglo da bankrotira i ode u stečaj. 

Kad bi Beograd platio dug: I „Lasta“ je na prodaju 

Kako „Blic“ saznaje, u Vladi bi danas trebalo da se odrţi sastanak nadleţnih ministarstava s 

predstavnicima preduzeća i banaka. „Lasta“ od drţave ne traţi novac, već samo garancije za 

povoljan kredit. „Lasta“ je tonula u dubiozu zbog dugovanja gradova i gotovinskih kredita. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/516166/Lasti-preti-stecaj
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Najviše duguje Beograd - 1,4 milijarde dinara, i Kragujevac - 200 miliona. Prihod je 800 miliona 

dinara, a za kredite je otišlo 17 miliona evra, kaţe izvor „Blica“. Radnici veruju da je stečaj način 

da se umanji vrednost na trţištu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515918/Fiskalni-savet-Ukupan-deficit-290-milijardi-dinara-u-2014 

Fiskalni savet: Ukupan deficit 290 milijardi dinara u 
2014. 

Tanjug  

Fiskalani savet snizio je u poslednjem mesečnom izveštaju za oktobar prognozu ukupnog deficita za 

2014. godinu sa 300 milijardi dinara na 290 milijardi dinara, što iznosi 7,5 odsto BDP-a. 

U tom izveštaju se navodi da nastavak sporijeg izvršenja javnih investicija i rashoda za robu i 

usluge na nivou republika ukazuje da bi uštede mogle biti čak i veće od prethodno procenjenih i 

iznositi oko 20 milijardi dinara. 

 

Na taj način bi manjak u republičkoj kasi, umesto rebalansom predviĎene 224 milijarde dinara 

iznosio oko 205 milijardi dinara. 

 

Prihodi opšte drţave u oktobru realizovani su u većem iznosu u poredjenju sa septembrom, kao i u 

odnosu na mesečni prosek 2014. godine. 

 

Rast ukupnih javnih prihoda tokom oktobra najvećim je delom posledica očekivanog sezonskog 

porasta prihoda od PDV-a, kao i privremenog povećanja neporeskih prihoda. 

 

Visoki prihodi od PDV-a u oktobru, u poreĎenju sa prethodnim mesecima, uglavnom su posledica 

zakonskih propisa i sezonskog su karaktera, saopštio je Fiskalni savet. 

 

Prihodi od PDV-a u oktobru su iznosili 42,7 milijardi dinara, što je znatno više u poredjenju sa 

prethodnim mesecima, ali je uglavnom posledica zakonskih propisa zbog kojih prihodi od PDV-a 

imaju izraţen sezonski karakter u januaru, aprilu, julu i oktobru i veći su u odnosu na ostale 

mesece. 

 

Naime, prema Zakonu o PDV-u, obveznici koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili promet manji od 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515918/Fiskalni-savet-Ukupan-deficit-290-milijardi-dinara-u-2014
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50 miliona dinara obračunavaju i plaćaju PDV tromesečno, dok ostali obevznici to rade na 

mesečnom nivou. 

 

U skladu sa tim zakonom u oktobru se vrši obračun i plaćanje PDV-a za treći kvartal 2014. pa su 

zato u tom mesecu i prihodi očekivano viši u odnosu na prethodni mesec. 

 

Neporeski prihodi su u oktobru realizovani u iznosu od 14,7 milijardi dinara, što je iznad 

uobičajenog mesečnog iznosa od oko 11,5 milijardi dinara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515994/Vulin-Zakon-o-radu-ispunio-svrhu--smanjio-nezaposlenost 

Vulin: Zakon o radu ispunio svrhu - smanjio 
nezaposlenost 

Tanjug  

Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je danas da je Zakon o radu ispunio svrhu i da je jedan od 

faktora koji je doprineo tome da nezaposlenost u Srbiji padne na 17,6 odsto. 

Ministar Vulin kaţe da je smanjena nezaposlenost, da je promenjena uloga inspekcije rada i 

omogućen prelazak poslova iz sive zone u legalne tokove 

- Kada je prošla sva buka i bes i nakon što su se političke strasti smirile i Zakon o radu mogao 

objektivno da se pogleda, videli smo da je on bolji nego što se tada govorilo - rekao je Vulin na 

konferenciji posvećenoj procesu usvajanja i implementacije Zakona o radu, koju su organizovali 

USAID i Ministarstvo za rad. 

  

On je ukazao da ne postoji nijedan svetski drţavnik koji u komunikaciji sa predstavnicima Srbije 

nije čestitao na donošenju Zakona o radu, što su pozdravila i sva udruţenja poslodavaca i 

investitori. 

  

- Probajte danas da naĎete političku partiju koja će sada ići na neke izbore i reći naš predizborni 

program je da ćemo ukinuti ovaj zakon i vratiti stari... Nema, nema nijedne takve partije - rekao 

je Vulin. 

  

On je podsetio da je na osnovu poslednje ankete o radnoj snazi za treći kvartal, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515994/Vulin-Zakon-o-radu-ispunio-svrhu--smanjio-nezaposlenost
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nezaposlenost u Srbiji pala na 17,6 odsto, što je dobra vest, i dodao da 

je on očekivao da se smanji na tek nešto ispod 19 odsto. 

  

- Zakon o radu je jedan od zakona koji je doprineo padu 

nezaposlenosti, nije jedini, ali je jedan od faktora - poručio je Vulin. 

  

On je dodao da je njime promenjena i uloga inspekcije rada i 

omogućen prelazak poslova iz sive zone u legalne tokove. 

  

- Zakon o radu bio je jedan od najvećih strahova da će nam ekonomija 

otići u rad na odreĎeno vreme, a naprotiv, povećao se broj zaposlenih 

na neodreĎeno vreme i odnosi su jasnije definisani izmeĎu radnika i 

poslodavca te se pokazao dobrim zakonom i ispunio je svrhu - rekao je 

Vulin. 

  

Direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja Dţozef Lauter 

izjavio je da je USAID ţeleo da se proces donošenja i implementacije 

Zakona o radu sprovede na najbolji način kako bi koristi imali i 

zaposleni i preduzeća. 

  

- Dobili smo zakon kojim niko nije bio u potpunosti zadovoljan, ali će omogućiti da se otvore nova 

radna mesta, da radi privreda i omogući bolji ţivot gradanima Srbije - poručio je Lauter. 

  

On je dodao da sindikati i poslodavci nisu mogli da postignu konsenzus oko svih pitanja, ali da je 

liderstvo koje je pokazala Vlada Srbije kada se sve smirilo, pokazalo kako stvari mogu da se 

pokrenu na bolje ako postoji politička volja. 

Lauter je na skupu organizovanom u saradnji sa Ministarstvom rada rekao da je Srbija na dnu 

lestvice zemalja kada je u pitanju globalni indeks konkurentnosti, kao i da je problem što je nivo 

zaposlenosti veoma nizak. 

  

- Nezaposlenost negativno utiče na mlade i tera ih da odlaze iz svoje zemlje, ali se loše odraţava i 

na starije ljude koji teško mogu da naĎu posao i steknu uslove za penziju - rekao je Lauter. 

USAID projekat za bolje uslove poslovanja i Ministarstvo za rad u periodu od 3. septembra do 23. 

oktobra obišli su 10 regionalnih privrednih komora i predstavili novine u Zakonu o radu koji se 

primenjuje od 29. jula ove godine. Sa novinama Zakona o radu direktno je upoznato više od 500 

predstavnika privrede, sindikata, inspekcija i ostalih zainteresovanih strana koje su se odazvale 

pozivu, rečeno je na današenjem skupu. 

Zakon o radu moraće da 

se dopunjava u skladu sa 

direktivama EU i 

konvencijama 

MeĎunarodne 

organizacije rada, rekao 

je Vulin. Kako je kazao, 

da bi se poslovni 

ambijent u Srbiji učinio 

još boljim iduće godine 

biće doneti zakoni o 

socijalnom 

preduzetništvu, 

socijalnom dijalogu, kao 

i neki drugi zakoni poput 

zakona o radu preko 

agencija za 

zapošljavanje, tačnije o 

radu na lizing. 
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V.d. predsednika Privredne komore Srbije Milivoje Miletić rekao je da se poslovna zajednica zalaţe 

za stabilan ambijent. On je ukazao i da regulativa koja se odnosi na Zakon o radu i ono što on 

reguliše predstavlja jedan od stubova poslovnog ambijenta na koji danas privrednici ukazuju kao na 

nuţnu potrebu da se regulativa u ovoj oblasti standardizuje, maksimalno pojednostavi kako bi bila 

primenjiva i kompatibilna da bi se ostvarili veći dometi u ekonomskoj saradnji. Jedan od ključnih 

ograničenja je pitanje konkurentosti koja je vezana i za pitanje investicija. 

  

Zakon o radu je, kako je kazao, jedan od ključnih i sistemskih zakona, a od velike vaţnosti za mala 

i srednja preduzeća je i zakon o inspekcijskom nadzoru kako bi mogli da primene standarde i norme 

koji su usvojeni u zakonima. 

  

- Samo uz zajedničko razumevanje i rad moguće je i dalje raditi na unapreĎenju zakona koji će 

doprineti i većem investiranju i koji će doprineti da se podigne nivo proizvodnje, a to je interes i 

sindikata i poslodavaca - kazao je Miletić. 

  

On je rekao da bi investicije trebalo da idu u takozvane razmenljive sektore, odnosno sve što je 

vezano za znanje i ulaganje u znanje kako bi se ostvarili bolji rezultati, i kako se prednosti ne bi 

ogledale i gradile samo na jeftinoj radnoj snazi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515892/VELIKI-POSLOVNI-PROJEKAT-MIodrag-Kostic-hoce-da-kupi-67-firmi 

VELIKI POSLOVNI PROJEKAT MIodrag Kostić hoće da 
kupi 67 firmi 

Beta  

MK grupa, čiji je vlasnik Miodrag Kostić, poslala je pisma o zainteresovanosti za privatizaciju 67 

srpskih kompanija. 

MK grupa je zainteresovana, izmeĎu ostalih, za kupovinu PKB-a i Metanolsko-sirćetnog kombinata i 

veći broj poljoprivrednih preduzeća, navodi se u spisku Agencije za privatizaciju, koju je ta 

institucija dostavila na zahtev pokreta "Dosta je bilo – Saša Radulović". 

  

Taj pokret je objavio spisak na kojem je 1.929 investitora koji su zainteresovani za učešće u 

privatizaciji preduzeća u Srbiji. Spisak je, kako je navedeno, dostavila Agencija za privatizaciju, 

"nakon dva meseca borbe za poštovanje Ustava i zakona i rešenja poverenika Rodoljuba Šabića". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515892/VELIKI-POSLOVNI-PROJEKAT-MIodrag-Kostic-hoce-da-kupi-67-firmi
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Agencija za privatizaciju oglasila je 15. avgusta prodaju 502 preduzeća sa zavisnim privrednim 

društvima, a pisma zainteresovanih investitora dostavljana su do 15. septembra. Najviše 

zainteresovanih investitora je iz Srbije - 675, zatim Rusije - 26, Nemačke - 18, Madjarske - 15, 

Italije - 13, SAD - 12, dok je po 11 zainteresovanih investitora iz Kine i Češke. 

  

Iz Velike Britanije i Bugarske je po 10 zainteresovanih investitora, Austrije, Poljske, Slovenije i 

Makedonije po devet, dok je po osam investitora zainteresovano iz Kanade, Švajcarske, Grčke, 

Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine. 

  

Iz Hrvatske je pisma o zainteresovanosti dostavilo šest investitora, iz Francuske njih pet, a po četiri 

investitora je zainteresovano iz Izraela, Slovačke i Kipra. 

  

Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Holandije je zainteresovano po tri investitora, a iz Rumunije, 

Belgije, Belorusije, Indije, Irana, Švedske, Finske, Turske i Paname po dva investitora. 

  

Pisma o zainteresovanosti dostavili su i po jedan investitor iz Albanije, Azerbejdţana, Australije, 

Malte, Pakistana, Republike Srpske, Litvanije, Tajlanda, Hongkonga i Španije. 

  

Za aviokompaniju Aviogeneks zainteresovana su četiri investitora - Jetvision Balakan iz Srbije, 

Overseas private equity FZ-LLC iz UAE, Euroswiš Investment Holding iz Švajcarske i Arctica Airlines 

iz Rusije. 

  

Pisma o zainteresovanosti za Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor poslali su American high 

tećnology center i Simon metalurgic LLC iz SAD, Energcy mining advisory partnership i Goldman Sać 

iz Velike Britanije, Reservoir minerals iz Kanade, MCM EVA iz Rumunije, ali i sprski Gama sistem. 

  

Za Beogradski sajam pisma o zainteresovanosti poslalo je devet investitora medju kojimas su MK 

grupa, Artexis Group iz Belgije i EES grupa iz Nemačke. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-200-drzavnih-preduzeca-nema-kupaca.sr.html 

За 200 државних предузећа нема купаца 

У тим фирмама ради између 5.000 и 6.000 људи од којих ће највећи број отварањем стечаја 

остати без посла 

За 200 предузећа у државном власништву нема заинтересованих купаца ни стратешких 
партнера, што значи да ће морати у стечај, рекао је јуче министар финансија Душан Вујовић за 
Телевизију Б92. Радници ће, обећава министар финансија, бити збринути, а средства ових 
компанија ће се ослободити за друге намене. 

У тим предузећима ради између 5.000 и 6.000 људи, што значи да ће моментом отварања 
стечаја претежан део остати без посла. 

Министарству привреде је 30. новембра истекао законски рок у коме је требало да објави како 
планира да приватизује 502 друштвена и држава предузећа, која пореске обвезнике годишње 
коштају око 750 милиона долара. О томе ко иде у стечај, ко добија стратешког партнера, коме 
ће бити продат капитал, а коме имовина и по којој цени – обелоданиће у првој половини овог 
месеца. 

У овом министарству кажу да радне групе још нису завршиле свој део посла, а када то учине 
њихови предлози одлазе влади на усвајање и тек када прођу кроз све процедуре објавиће 
каква је судбина неприватизованих фирми и предузећа у реструктурирању. Оно што се зна 
јесте да за стотинак привредних субјеката уопште није било заинтересованих купаца, будући 
да су Агенцији за приватизацију стигла писма о заинтересованости за 403 предузећа, само 
треба неко да каже о којим предузећима се ради. 

Према писању медија један од услова за владу, како би ММФ уопште потврдио аранжман у 
фебруару, јесте да до Нове године у стечај оде око 200 предузећа, за чију приватизацију није 
било заинтересованих. Иако су то углавном „шкољке фирме”, без стварног посла и са само 
5.000 радника, према речима Душка Васиљевића, експерта Светске банке, ако их влада до 
Нове године пошаље у стечај, то ће бити први сигнал да је спремна на озбиљне реформе. 

Ко ће и да ли ће преживети стечај остаје да се види, премда ако је судити по статистици 
немају много чему да се надају. Јер, она каже да је у последњих десетак година 4.700 фирми 
завршило у стечају, од чега је тек 36 одсто изашло из њега и наставило да живи. 

У Министарству привреде се не изјашњавају о томе која предузећа би могла да заврше са 
катанцем у брави, као ни о томе колико их има. На питање да ли су она практично мртва и да 
ли стечај нужно значи крај њиховог постојања Андријана Живановић, специјална саветница 
министра привреде за стечај, одговара одрично. Она тврди да свако предузеће које има било 
какав тржишни потенцијал или неки капацитет који се може ставити у пословну функцију није 
мртво, јер има могућност опоравка. 

– У јавности постоји погрешна представа о томе шта је то стечај. Он сам по себи није поступак 
гашења предузећа. Покретањем стечајног поступка предузеће се уводи у „заштићено” стање. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-200-drzavnih-preduzeca-nema-kupaca.sr.html
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То стање траје ограничени временски период (отвара са нов текући рачун који није блокиран, 
поступци извршења на имовни предузећа не могу да се спроводе) са циљем да се, у том 
периоду, утврде стварни дугови и стварни пословни потенцијали фирме – каже Живановићева. 

 Када се утврди да предузеће над којим је покренут стечај има, у целини или делимично, 
пословни капацитет започиње се са израдом плана реорганизације. По усвајању тог плана 
предузеће излази из стечаја и наставља пословање. У случајевима када реорганизација није 
изводљива сагледава се могућност продаје предузећа као целине или продаје његовог 
функционалног дела новом инвеститору. 

Она каже да је само делимично тачно да је 36 одсто предузећа успело да се извуче из стечаја 
у последњих десет година, јер се реорганизација стечајног дужника код нас релативно кратко 
примењује. По усвајању плана поступак реорганизације предузећа, траје пет и више година, 
тако да се многа предузећа код којих је план усвојен још увек налазе у поступку 
реорганизације. 

– Да ли ће радницима престати радни однос или не, као и ком броју или којим структурама 
радника, одлучује стечајни управник и то на основу сагледавања актуелних пословних потреба 
(нпр. у случају да стечајни дужник има незавршене послове започете пре стечаја) и 
сагледавања могућих пословних потенцијала стечајног дужника, а на основу којих даље 
приступа изради реорганизационог плана – закључује саветница министра привреде, која је 
стечајни управник у „Станкому”, „Велефарму”, „Грмечу”, „Астра симиту”, „Ударнику” и 
другим предузећима. 

М. Авакумовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/istrazujemo-otkazivanjem-%E2%80%9Ejuznog-toka%E2%80%9C-gubimo-milione-

evra-radna-mesta 

ИСТРАЖУЈЕМО: Отказивањем „Јужног тоkа“ 
губимо милионе евра, радна места... 
 

Директне последице које ће Србија имати уколико се не буде градио гасовод Јужни ток 
су вишеструке јер је изградња тог гасовода најављивана као једна од највреднијих 
инвестиција у Србији у последњих 

неколико деценија – од 1,925 милијарду евра. Такође, Србија остаје без планираних прихода 
од транзитних такси од око 300 милиона евра годишње, трпеће и привреда јер се од изградње 
очекивао позитиван утицај на њен развој, око 4.000 људи неће бити ангажовано приликом 
изградње, а без посла ће остати и они који су били виђени да раде на одржавању система. 
Изгубиће и домаће грађевинске фирме, којима би ангажаман на том послу у будућности 
отворио врата и за многе друге послове, а неће бити ни термоелектрана на гас... 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/istrazujemo-otkazivanjem-%E2%80%9Ejuznog-toka%E2%80%9C-gubimo-milione-evra-radna-mesta
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/istrazujemo-otkazivanjem-%E2%80%9Ejuznog-toka%E2%80%9C-gubimo-milione-evra-radna-mesta
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Да ли ће се тако и десити и да ли ће уместо гасовода „Јужни ток”, чија је траса планирана и 
кроз територију Србије – а ваља подсетити на то да је крајем прошле године свечано облежен 
почетак радова у нашој земљи – остати само планови о позитивним ефектим, не може се 
поуздано рећи. Наиме, председник Русије Владимир Путин рекао је да Русија не може 
наставити пројекат изградње гасовода „Јужни ток” јер се Европска унија томе противи и да, 
ако Европа не жели да спроведе Јужни ток, он неће ни бити спроведен. Да је пројекат Јужни 
ток затворен рекао је и председник Управног одбора „Гаспрома“ Алексеј Милер, који је казао 
да ће та компанија градити нови гасовод ка Турској. 

Да одлагање или обустава изградње гасовода „Јужни ток” нису добри за Србију јер је наша 
земља имала велика очекивања и економску корист од тог пројекта, изјавио је стручњак за 
енергетику из Привредне коморе Србије Љубинко Савић. 

– Обустављање Јужног тока нема економску логику и очујем, како се буде смиривала 
ситуација и стабилизовали односи између Русије и ЕУ, да ће он бити грађен – рекао је Савић. – 
Користи од тог пројекта за Србију биле би вишеструке, не само у фази изградње него и 
касније, у фази експлоатације гасовода, јер је Србији од транзита гаса требало да припадне 
близу 300 милиона евра годишње. Уз то, гас из Јужног тока може бити сировина за рад 
домаћег хемијског комплекса, а постојала је и могућност изградње најмање три гасне 
електране у Србији, које би се снабдевале гасом из Јужног тока, чиме би Србија постала 
извозник струје и имала додатну енергетску стабилност. 

Д. Млађеновић 
М. Миљеновић 
  

Код Шајкаша скоро ничег нема 
На пољани испред Шајкаша, месту на коме је, уз највише званице, својевремено свечано 
обележен почетак радова на Јужном току, поред добрано кородираних цеви јуче није било ни 
живе душе. Контејнер предузећа “Бобар” испред кога су и наслагана дрва, очигледно 
спремљена за зиму, очигледно намењен чуварској служби, закључан је, док је са једног краја 
огромних цеви украшених заставом Србије, натписом “Јужни ток” на српском и енглеском, јак 
ветар одувао заштитне плаве пластичне поклопце. Да су најновије вести о одустајању од 
изградње гасовода биле очекиване у Шајкашу, међу обичним светом, потврђују и у једној од 
сеоских продавница. 

  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за среду, 3. децембар 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firme-koje-niko-nece-ostaju-radnicima 

Фирме које нико неће остају радницима 
 

Почетком овог месеца истеко је рок у којем је требало да надлежни из Владе и Агенције 
за приватизацију објаве шта предлу за 502 државна и друштвена предузећа која нису 
приватизована или им је 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/firme-koje-niko-nece-ostaju-radnicima
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својинска трансформација из било којег разлога поништена. План за решење очекује се 
ускоро. Министар финансија Душан Вујовић недавно је објаснио да је међу компанијама које 
су на том списку чак 200 које су виђене за стечај. Те компаније државу месечно коштају 750 
милиона долара. 

Почетак решавања тог проблема је од Србије тражио и Међународни монетрани фонд. Један 
од захтева био је да се за 200 компанија за које није било заинтересованих покрене стечај. 
Званичног списка још нема, али има прогноза. Тако су од већих војвођанских предузећа ту 
незванично циглана „Слога“ из Кањиже и предузеће за транспорт „Кулатранс“. Ту је и 
предузеће „Петар Драпшин“ из металског комплекса Новог Сада, али они су „негде између“ 
јер имају производњу и тржиште у развијеним земљама Европске уније, што им је у овом 
тренутку велики плус и може помоћи да се нађе одговарајуће решење. 

Када поменуте две стотине компанија оде у стечај, држава ће заштедети, а шта чека раднике? 

О томе које би се опције могле наћи за та предузећа , али и остала, директор Института 
економских наука у Београду и стручњак за област реструктурирања компанија др Дејан Ерић 
каже: 

– Наше врхунско достигнуће у приватизацији предузећа је да нешто продамо – вели Ерић. – Као 
да је то врућ кромпир којег треба што пре да се решимо. Сматрам да је код тих предузећа 
опција коју треба озбиљно размотрити и бесплатна подела акција запосленима. Верујем да би 
људи који раде у предузећима боље управљали и бранили своје интересе од било ког купца и 
стратешког партнера. Друга опција је да се те компаније претворе у државно власништво. 
Треба афримисати то да држава може радити ефикасније и боље од приватног сектора. То је 
тешко, за то треба рада и труда, али се може. Наравно, то не сме ићи на терет државе. 
Напротив, надлежни морају да учине све што могу да смање расходе. 

Што се тиче предлога Агенције, она има неколико опција. Као што је познато, то су стратешки 
партнер, продаја капитала, продаја имовине. Четврта опција је пренос акција на запослене ако 
нема заинтересованих купаца. Решење ће бити понуђено, што, ето, и наука подржава. 
Изузетак ће бити само компаније које имају нерешене имовинскоправне односе или где 
процес сукцесије с бившим републикама још није окончан – оне ће бити на чекању. 

Шта чека предузећа за која ће стечај бити једино решење? То није ликвидација. Компаније ће 
добити нови рачун и почеће реорганизација, смањиће се број запослених. А хоће ли неко 
успети да оздрави, тек ће се видети. Стечај може да буде нови почетак. 

Предузећа која раде и имају тржиште очекују стратешког партнера. „Мајевица“ из Бачке 
Паланке се нада да ће добити новог газду јер већ сарађују с партнером из Русије. Једна од 
фабрика које су до приватизације увек биле међу успешнима је „Потисје“ из Аде, које прави 
одливке и извози 70 одсто производње. После неуспеле приватизације је 73 одсто у државном 
власништву. 

– Радимо и добијамо плате. Вратили смо се у живот после неуспеле приватизације – каже 
директор Миодраг Вицо. – Знамо да је било више заинтересованих купаца, а шта ће бити даље, 
видећемо. 

Д. Вујошевић 
  

Наредна писма обавезујућа 
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Ко је стварно спреман да плати улазак у поменута предузећа знаћемо наредне године. Сада су 
заинтересовани купци слали писма о заинтересованости, а наредна која пошаљу биће 
обавезујућа. 

Што се тиче интересовања, највише је стигло писама домаћих улагача – 675, други су руски 
инвеститори – 26 па немачки – 18. Све је то још необавезно. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-zakon-dobar-nezaposlenost-pala 

Вулин: Закон добар незапосленост пала 
Министар за рад Александар Вулин изјавио је да је Закон о раду испунио сврху и да је 
један од фактора који су допринели томе да незапосленост у Србији падне на 17,6 одсто. 

– Када је прошла сва бука и бес и након што су се политичке страсти смириле и Закон о раду 
могао објективно да се погледа, видели смо да је он бољи него што се тада говорило – рекао 
је Вулин на конференцији посвећеној процесу усвајања и имплементације Закона о раду, коју 
су организовали УСАИД и Министарство за рад. 

Он је указао на то да не постоји ниједан светски државник који у комуникацији с 
представницима Србије није честитао на доношењу Закона о раду, што су поздравила и сва 
удружења послодаваца и инвеститори. 

– Пробајте данас да нађете политичку партију која ће сада ићи на неке изборе и рећи: наш 
предизборни програм је да ћемо укинути тај закон и вратити стари... Нема, нема ниједне 
такве партије” –рекао је Вулин. 

Он је подсетио на то да је на основу последње анкете о радној снази за трећи квартал, 
незапосленост у Србији пала на 17,6 одсто, што је добра вест, и додао да је он био очекивао 
да се смањи на тек нешто испод 19 одсто. 

– Закон о раду је један од закона који су допринели паду незапослености, није једини, али је 
један од фактора – поручио је Вулин, и додао да је њиме промењена и улога Инспекције рада 
и омогућен прелазак послова из сиве зоне у легалне токове. – Закон о раду био је један од 
највећих страхова да ће нам економија отићи у рад на одређено време, а напротив, повећао се 
број запослених на неодређено време и односи између радника и послодавца су јасније 
дефинисани те се показао добрим законом и испунио је сврху. 

Ипак, како је рекао, он ће морати да се допуњава у складу с директивама ЕУ и конвенцијама 
Међународне организације рада. 

Како је казао, да би се пословни амбијент у Србији учинио још бољим, идуће године биће 
донети закони о социјалном предузетништву, о социјалном дијалогу, као и неки други закони, 
попут закона о раду преко агенција за запошљавање, тачније о раду на лизинг. 

В. д. председника Привредне коморе Србије Миливоје Милетић рекао је да се пословна 
заједница залаже за стабилан амбијент. 

Он је указао и на то да регулатива која се односи на Закон о раду и оно што он регулише 
представља један од стубова пословног амбијента на који данас привредници указују као на 
нужну потребу да се регулатива у тој области стандардизује, максимално поједностави да би 
била применљива и компатибилна да би се остварили већи домети у економској сарадњи. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-zakon-dobar-nezaposlenost-pala


20 

 

  

Лаутер: Нико скроз задовољан 
Директор УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања Џозеф Лаутер изјавио је да је 
УСАИД желео да се процес доношења и имплементације Закона о раду спроведе на најбољи 
начин да би користи имали и запослени и предузећа. 

– Добили смо закон којим нико није био у потпуности задовољан, али ће омогућити да се 
отворе нова радна места, да привреда ради и омогући бољи живот грађанима Србије – поручио 
је Лаутер. 

Он је додао да синдикати и послодавци нису могли постићи консензус о свим питањима, али 
да је лидерство које је показала Влада Србије када се све смирило, показало да ствари могу 
да се покрену набоље ако постоји политичка воља. 

 

 

 

 


